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Konkursy kulinarne budzą emo-
cje, cieszą się zainteresowaniem 
także dzieci. Popularne programy 
telewizyjne tylko promują ten trend. 
Młodzi ludzie z naszej Gminy po 
raz drugi wzięli udział w konkur-
sie MasterChef Junior w Szkole 

Podstawowej w Korytowie. Przy-
były pięcioosobowe reprezentacje 
gminnych szkół podstawowych 
z Radziejowic, Kuklówki i Korytowa 
by popisać się swoimi zdolnościa-
mi kulinarnymi a te okazały się wy-
sokich lotów. Dzieci zmierzyły się 
w trzech kategoriach. Przyrządzały: 
sałatki, pasty i desery. Młodzi ludzie 
korzystali albo z przepisów rodzi-
ców alb sami są ich autorami lub 
skorzystali z Internetu. Uczniowie 
podeszli do swoich zadań bardzo 
poważnie, sprawnie przygotowy-
wali potrawy, które nie tylko były 

pyszne ale i zdrowe. Po wykonaniu 
kulinarnego dzieła prezentowali je 
członkom jury- Katarzynie Kółkie-
wicz, Izabelli Maleńczuk, Zuzannie 
Płaza i Zuzannie Ambroziak. 

jn 
(ciąg dalszy na stronie numer 7)
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MasterChef Junior w Szkole Podstawowej w Korytowie

Dzień Żołnierzy Niezłomnych

Dzień Żołnierzy Wyklętych to 
wyraz społecznego uznania boha-
terskiej postawie żołnierzy, którzy 
za wolność kraju skłonni byli oddać 
swoje życie. Dlatego tak ważne 
jest kultywowanie pamięci szcze-
gólnie wśród młodzieży. W Gminie 
Radziejowice w tym roku święto 
obchodzone było w miejscu szcze-
gólnym- Muzeum Lwowa i Kresów. 

Do Muzeum i pod Kapliczkę Ła-
gierników przybyli przedstawiciele 
społeczności szkół, samorządu 
z Wójt Urszula Ciężką, Przewodni-
czącą Rady Krystyną Skoneczną 
i Wiceprzewodniczącym Jackiem 
Krawczyńskim na czele. Gości 
powitali gospodarze Aleksander 
i Bogdan Biniszewscy, najpierw 
młodzi ludzie zwiedzali Muzeum, 

później wszyscy przeszli najpierw 
pod Kolumnę poświęconą Polakom 
pomordowanym na Wschodzie, 
później pod Kapliczkę Łagierników, 
która wykonał Kapitan Wojska Pol-
skiego. Kapliczka wróciła do Polski. 
Dziś jest w Kuklówce, gdzie jak 
mówiła Aleksandra Biniszewska 
ma także stanąć kościółek. -Bardzo 
wielu Polaków, Żołnierzy Wyklętych 
pochodzi z Wileńszczyzny- mówi-
ła Aleksandra Biniszewska, Bog-
dan Biniszewski przypomniał, że 
w 1963 roku odbyła się ostatnia 
egzekucja Żołnierza Wyklętego. 
Z ogromną siłą walczyli z ustrojem 
komunistycznym. Zawdzięczamy 
im wolność i niezależność, gdyby 
nie oni dziś mówilibyśmy w języ-
ku rosyjskim- dodał. Wójt Gminy 
Radziejowice Urszula Ciężka po-
dziękowała za to spotkanie w tym 
miejscu i zachęciła do odwiedzania 
Muzeum gdzie odbywają się Lekcje 
Historii. – To ważne byśmy pamię-
tali o historii, to ważne byśmy mieli 
zasady i normy- dodała Pani Wójt. 
Na koniec pod Kapliczką złożone 
zostały kwiaty i wszyscy pomodlili 
się za bohaterów. 

Justyna Napierała

Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski dla Świętej 
Pamięci Aleksandra Suzdorfa

Aleksander Suzdorf – nie-
żyjący już kombatant, patriota, 
otrzymał od Prezydenta Polski 
Andrzeja Dudy Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 
Odznaczenie to wyraz uznania 
dla bohaterskiej postawy żoł-
nierza z Kuklówki. Odznacze-
nie odebrał syn Pana Aleksan-
dra Jacenty Suzdorf. Więcej na 
stronie numer 2, Fot. KPRP

Psycholog zaprasza na kon-
sultacje

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radziejowicach 
współpracuje z psychologiem 
Tomaszem Szustakiewiczem, 
który udziela mieszkańcom 
Gminy bezpłatnych konsultacji. 
By z nich skorzystać najpierw 
należy umówić się na spotka-
nie poprzez GOPS. Konsultacje 
odbywają się w piątki. Więcej 
na stronie numer 11.

Radziejowickie zamyślenia
Radziejowice kochają arty-

stów, pisarzy, poetów - poeci, 
pisarze, artyści kochają Ra-
dziejowice. Na stronie numer 
5 radziejowickie zamyślenia 
Grażyny Kowalskiej. Zapra-
szam. Fot. JR

Niech zmartwychwstały Chrystus napełni Was radością, 
spokojem i wiarą w dobro świata. Życzenia Pięknych 

Świąt Wielkanocnych - obfitujących w rodzinne 
spotkania i wiosenną radość składają: Wójt Gminy 

Radziejowice Urszula Ciężka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Krystyna Skoneczna wraz z Radnymi, 
Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek 

administracyjnych.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu ga-
zety ,,Nasza gmina Radziejowice”. To wydanie 
świąteczne, wiosenne. W tym numerze gazety 
relacja z uroczystości poświęconej pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych jaka odbyła się w Kuklówce 
w Muzeum Lwowa i Kresów ale też o gminnym 
konkursie MasterChef Junior, reprezentacje szkół 
podstawowych 8 marca przyjechały do Koryto-
wa by prezentować pyszności kulinarne, od-
znaczeniu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 

nieżyjącego już Aleksandra Suzdorfa, wielkiego 
patrioty. W tym wydaniu przeczytacie też o na-
szych planach budowy boiska sportowego na 
placu za budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ale również o piątych urodzinach Klu-
bu Seniora Dyliżans, była to piękna uroczystość 
naszych drogich seniorów. W gazecie także o tur-
nieju sportowym Uczniowskiego Klubu Spor-
towego który powstał zaledwie kilka miesięcy 
temu a już organizuje ciekawe zawody, zachęca 
młodzież do uprawiania sportu a zawodnicy klu-
bu odnoszą sukcesy. Zapraszam także do zapo-
znania się z materiałem z Biblioteki gdzie odbył 
się konkurs recytatorski, przypominam Państwu 
także że od stycznia tego roku GOPS w Radzie-
jowicach proponuje bezpłatne konsultacje psy-
chologiczne. Każdy kto ma jakąś sprawę którą 
chce przedyskutować z psychologiem może to 
zrobić o tym w materiale na stronie numer 11. 
Szanowni Państwo miło mi poinformować, że 
otrzymaliśmy dotację na zakup auta dla OSP 

Radziejowice, 27 marca nastąpiło podpisanie 
umowy z czego bardzo się cieszę. Wyjątkowo 
atrakcyjny w tym roku był koncert z okazji Dnia 
Kobiet, artyści na scenie przypomnieli wybitną 
postać artystki Hanki Ordonówny. To był na-
prawdę znakomity wieczór w GCK Powozownia. 
To ,że Radziejowice inspirują wiemy i bardzo się 
cieszymy, że efektami swojej inspiracji dzielą 
się Państwo z nami, w tym numerze na stronie 
numer 5 rozmyślania Grażyny Kowalskiej. Nie-
stety mamy też dla Państwa smutne informa-
cje, w ostatnim czasie zmarł Sołtys Krzyżówki 
Mieczysław Bieniek. Pan Sołtys był bardzo za-
angażowany w swoją pracę, wspierał swoich 
mieszkańców, został pochowany na cmentarzu 
w Mszczonowie. Na koniec zachęcam Państwa 
do lektury naszej gazety i raz jeszcze życzę rado-
ści i spokoju na tę Wielkanoc.

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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Nie żyje Sołtys Mieczysław Bieniek

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Świętej 
Pamięci Aleksandra Suzdorfa

Po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł Sołtys Krzyżówki Mieczysław 
Bieniek. Pogrzeb odbył się 15 mar-
ca w Mszczonowie. -To bolesne, 
że dziś żegnamy Cię Mieciu, byłeś 
wyjątkowym człowiekiem. Każde 
wizyty duszpasterskie były dopra-
cowane, dbałeś o mieszkańców. 
Będę się za Ciebie modlił do końca 
moich dni- mówił Ksiądz Dziekan 

Tadeusz Przybylski. – Żegnamy Cię 
Drogi Sołtysie, dziękujemy za Twoją 
pracę, Twoje zaangażowanie. Że-
gnam Cię w imieniu całej radzie-
jowickiej społeczności. Spoczywaj 
w Spokoju! Cześć Twojej Pamięci!- 
mówiła Wójt Urszula Ciężka. Mie-
czysław Bieniek zmarł 13 marca, 
w wieku 54 lat.  jn

Świętej pamięci Aleksander Suz-
dorf odznaczony przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę Krzyżem Kawaler-

skim Orderu Odrodzenia Polski, 
odznakę podczas oficjalnej uroczy-
stości odebrał syn Jacenty Suzdorf. 
Aleksander Suzdorf był Żołnierzem 
Niezłomnym, był w Szarych Szere-
gach, aresztowany, skazany. Wal-
czył o wolna Polskę, nie szczędził 
swojego zdrowia i życia. Pracował  
w kopalni, ukrywał się, był bity. Bo-
hater i patriota, zmarł 23 paździer-
nika 2016 roku. Jak podkreśla syn 

Jacenty Suzdorf w lipcu stowarzy-
szenie ufunduje kamień na którym 
zostaną wyryte nazwiska członków 
oddziału z parafii w Kuklówce, bę-
dzie to trwały ślad i uczczenie tych, 
którym należy się pamięć. Komba-
tanci każdego roku w ostatnią nie-
dzielę lipca spotykają się na Mszy 
Świętej w ich intencji i tych, którzy 
zginęli podczas dramatu wojny. 

Jn fot. KPRP

Łącząc  się w bólu z Moniką 

Soból, 

Jej Rodziną i Bliskimi

składamy wyrazy głębokiego 

współczucia

oraz słowa wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci 

Mamy

Ś. P.

Bożeny Soból
Wójt Gminy Radziejowice, 

Koleżanki i Koledzy z Urzędu 

Gminy Radziejowice oraz 

Jednostek Organizacyjnych, 

Radni, Sołtysi

Wyrazy głębokiego współczu-

cia Rodzinie, bliskim z powodu 

śmierci

Ś. P.

Mieczysława 
Bieńka

składają Wójt Gminy 

Radziejowice Urszula 

Ciężka, Przewodnicząca 

Rady Krystyna Skoneczna 

wraz z Radnymi, Sołtysi, 

pracownicy Urzędu Gminy 

i jednostek organizacyjnych.
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W planach budowa nowej strażnicy w Kuklówce strażacy podsumowali rok

OSP Korytów po zebraniu sprawozdawczym

W planach mamy budowę straż-
nicy- mówiła podczas zebrania 
sprawozdawczego w Kuklówce 
Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. 
Gmina to zadanie wpisała w projekt 
rewitalizacji. Strażacy dyskutowali 
o planach ale też mówili o tym co 
udało się w ubiegłym roku zrobić. 
Jednostce przybyły nowe strażacz-
ki, które oficjalnie podczas zebrania 
poinformowały o swojej decyzji. 
Teraz OSP w Kuklówce liczy 34 

strażaków, w tym 4 kobiety. W ubie-
głym roku strażacy brali udział w 21 
akcjach, w tym w 6 pożarach i 15 
miejscowych zagrożeniach. Zarów-
no Wójt Gminy Urszula Ciężka jak 
i Starosta Wojciech Szustakiewicz 
podziękowali druhom i druhnom 
za ich pracę. – Jesteście zawsze 
kiedy jest taka potrzeba, dziękuję 
Wam za to- mówiła Wójt Radziejo-
wic. W spotkaniu wzięli udział także 
Marek Leja Wiceprezes Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Radziejowi-
cach oraz Piotr Grzelecki- Rzecznik 
KPPSP w Żyrardowie oraz Justyna 
Klimaszewska z UG Radziejowice. 
Druh Naczelnik Marcin Sadowski 
i Prezes Stefan Zduńczyk podzię-
kowali Sołectwom-Kukówka Za-

rzeczna, Kuklówka Radziejowicka, 
Budy Józefowskie za wsparcie 
z pieniędzy w ramach funduszu so-
łeckiego. Plany jednostki na 2017 
rok: tradycyjnie szkolenie druhów, 
1 marca Gmina złożyła wniosek do 
WFOŚiGW o dofinansowanie za-
kupu sprzętu przeciwpożarowego 
(Wentylator oddymiający, mgłowy 
z regulowanym kontem nachylenia 
-  1 szt., Ubranie specjalne Nomex – 
2 kpl., pompa szlamowa elektrycz-
na – 1 szt., zestaw poduszek pneu-
matycznych wysokociśnieniowych 
– 1 kpl., wysokość dofinansowania 
to 9980,00 złotych. Całkowita war-
tość projektu to 20 000,00 złotych, 
pozostałą część pokryją środki 
z funduszu sołeckiego Sołectwa 

Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka 
Radziejowicka, Budy Józefowskie, 
środki z budżetu Gminy i środki 
własne OSP. Samorząd zamierza 
doprowadzić do wprowadzenia 
zmian w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, tak by można 
było przygotować dokumenty do 
pozyskania pieniędzy z zewnątrz na 
budowę strażnicy. 

Oprac. Jn

Zarząd OSP Korytów ma powody 
do radości, jednogłośne absoluto-
rium to aprobata działań i zgodność 
w celach. 4 marca strażacy spotkali 
się na zebraniu sprawozdawczym. 
Jednym z ważnych gości spotkania 
był Aleksander Grochowski, który 
jest współzałożycielem straży. Pod-
czas spotkania strażacy otrzymali 
Odznaki „Za wysługę lat”,

- „XXV” lat  - dh Tomasz Ro-
kwisz,

- „X” lat – dh Damian Wasik, dh 

Radosław Minich, dh Michał Wol-
niewicz,

- V” lat – dh Norbert Lesiak.
Strażacy są bardzo aktywni, 

w zeszłym roku przeprowadzili 
ćwiczenia w Szkole Podstawowej 
w Korytowie, ochotnicy biorą też 
udział w uroczystościach gmin-
nych, kościelnych. Zeszły rok 
przyniósł także dużą inwestycję 
w postaci wybudowanej świetli-
cy pod chmurką. Plany jednostki 
na 2017 rok: remont dachu na 
budynku strażnicy,1 marca Gmi-
na złożyła wniosek do WFOŚiGW 
o dofinansowanie zakupu niezbęd-
nego sprzętu przeciwpożarowego 
(wentylator oddymiający, pilarka 
do drewna, ubrania strażackie, 
węże do motopomp), wysokość 

dofinansowania to 10 000,00 zło-
tych. Całkowita wartość projektu to 
20 200,00 złotych, pozostałą cześć 
pokryją środki z funduszu sołec-
kiego Sołectwa Korytów i Korytów 
A, które przekazały dla jednostki 
część swoich budżetów sołeckich. 
Jednostka zamierza się cały czas 
doposażać, bardzo wspierają ją 
w tym Sołectwa Korytów i Korytów 
A. Zamierzają też się szkolić się i re-
montować strażnicę. Udział w ze-
braniu wzięli oprócz strażaków OSP 
Korytów Wójt Radziejowic Urszula 
Ciężka wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Krystyną Skoneczną, 
Starosta Wojciech Szustakiewicz, 
Prezes Oddziału Gminnego Daniel 
Sawicki, Piotr Grzelecki – Rzecznik 
Pasowy KPPSP, Dariusz Marczyń-

ski, Kazimierz Drążkiewicz, Justyna 
Klimaszewska oraz Sołtys Krystyna 
Sęk i Sołtys Zdzisław Madejczyk. 
Pani Wójt przyznała, że podziwia 
strażaków za ich pracę, dziękowała 
za to, że zawsze może na ochotni-
ków liczyć. Prezes Tomasz Rokwisz 
podziękował wszystkim za zaanga-
żowanie i czas jaki strażacy oddają 
jednostce. jn

W planach budowa boiska przy GOPS i Gimnazjum w Radziejowicach
Gmina Radziejowice podkreśla 

swój turystyczny i rekreacyjny cha-
rakter, mieszkańcy czynnie upra-
wiają sport, duże zainteresowanie 
sportem spowodowało utworzenie 
w Gimnazjum klasy sportowej. 
Dlatego też Gmina zamierza po-

budować nowe boisko, na terenie 
za Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w sąsiedztwie Gimna-
zjum. Ma to być boisko wielofunk-
cyjne, będzie można uprawiać tam 
kilka dyscyplin (piłka ręczna, siat-
kówka, koszykówka, tenis). To bo-

isko poliuretanowe wraz z bieżnią 
i skocznią. Powstaje projekt boiska, 
jego budowa ma być sfinansowana 
między innymi z dotacji z LGD Zie-
mia Chełmońskiego (jeśli się uda 
pozyskać) i innych źródeł. jn
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Dzień Kobiet w naszej Gminie
Koncert, spotkania to wszystko 

czekało na panie z naszej Gminy 
z okazji Dnia Kobiet. W Gminnym 
Centrum Kultury Powozownia 
odbył się koncert, w rolę Hanki 
Ordonówny wcieliła się artystka 
Anna Przybysz. Anna Przybysz 
przypomniała najbardziej znane 
utwory Hanki Ordonówny ale też 
opowiedziała anegdotycznie o jej 
życiu, pracy, miłości, rodzinie. 
Mówiła o jej ogromnym talencie, 
wrażliwości, harcie ducha, miło-
ści do sztuki. Hanka Ordonówna 
to pseudonim, artystka nazywała 
się Maria Anna Tyszkiewiczowa 
z domu Pietruszyńska. Przyszła 
na świat 25 września 1902 roku 
w Warszawie, zmarła 8 września 
1950 roku w Bejrucie. Pierwsze in-
formacje o jej występach pochodzą 
już z roku 1916 gdy była nastolatką, 
uczennicą warszawskiej szkoły ba-
letowej i występowała w przesta-
wieniach Teatru Wielkiego. W 1918 
roku debiutowała w Sfinksie jako 
piosenkarka, występowała w Te-
atrze Wesoły Ul w Lublinie. 21 lipca 
1920 roku wystąpiła w słynnym ka-
barecie Qui Pro Quo. Została żoną 
hrabiego Michała Tyszkiewicza. 
Sławę przyniosło jej z pewnością 
wykonanie piosenki „Miłość ci 
wszystko wybaczy” z filmu „Szpieg 
w masce”. Dwa lata przed wy-
buchem wojny zachorowała na 

gruźlicę, kiedy już doszła do siebie 
koncertowała w Stanach Zjedno-
czonych, do Polski wróciła w sierp-
niu 1939 roku, w listopadzie 1939 
roku, kiedy zaprotestowała przeciw 
projekcjom hitlerowskiego filmu 
o zajęciu Warszawy, aresztowało 
ją gestapo. Z więzienia na Pawiaku 
wyszła w lutym 1940 roku, stało 
się to zasługą jej męża. Zmarła po-
chowana w Bejrucie, z  inicjatywy 
Jerzego Waldorffa w 1990 roku jej 
prochy przewieziono do Warszawy 
i złożono w Alei Zasłużonych na 
Powązkach. To bardzo interesująca 
postać, artystka, wrażliwa na cudze 
nieszczęście, szczególnie najmłod-
szych. Jej wielkie kreacje artystycz-
ne nie pozostawiają złudzeń, że była 
to jedna z najważniejszych postaci 
ówczesnego świata kultury i sztuki. 
Z wielkim wdziękiem i kunsztem 
oraz ogromną wiedzą i z humorem 
Anna Przybysz zaprezentowała nie-
zwykle inspirującą postać Hanki Or-
donówny. Oprócz koncertu w GCK 
panie zostały zaproszone także na 
spotkanie do Sołtys Adamowa Par-
celi Ewy Stępień i Sołtys Kuklówki 
Zarzecznej Beaty Trzaskowskiej. 
Zarówno  w Kuklówce jak i w Ada-
mowie kobiety chwaliły sobie te 
spotkania. Było muzycznie, smacz-
nie i wesoło a w Kuklówce nawet 
rękodzielniczo i konkursowo. 

Oprac. jn
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Radziejowickie zamyślenia
W majątku Krasińskich powitał 

mnie staw przy starym młynie. 
Szłam drogą polnych bruzd, odcie-
ni szarości i barw różnorodnych. 
Drogą malarstwa Józefa Cheł-
mońskiego               z Kuklów-
ki, we fragmentach osiemnasto 
i dziewiętnasto wiecznych szcze-
gółów, emocji radziejowickiej wsi. 
Z jego ukochanej ziemi. Konie rżą 
z obrazów, parskają, cwałują nie 
dotykając kopytami ziemi. Ramy 
ozdobne i złocone, oraz odpo-
wiednie oświetlenie dodają blasku 
krajobrazom. Na jednym płótnie 
ruczaj w ponurym półmroku, a na 
kolejnym chutory Ukrainy, kurhan 
na Podolu, droppie przysiadły na 
Polesiu. Dalej, bociany lecą nad 
podmokłą wiosenną łąką, ukwie-
coną kaczeńcami. Czaple stroszą 
pióra, łabędzie cicho podpływają . 
Zachwycił mnie obraz mający tytuł 
„Wnętrze chaty na Polesiu” z 1909 
roku. Cóż za dzieło, mistrzow-
ski warsztat, światło padające do 
mrocznej izby, w kołysce zawieszo-
nej u powały smacznie śpi pulch-
niutki i różowiutki maluch, widać, że 
zdrowe dziecko, mocne, pogodne. 
Pałac zda kłaniać się przybyszowi, 
skąpany  w złotej, jesiennej  łunie 
zachodzącego słońca. Wśród sta-
rych drzew, poników przyrody, 
Dawid Psalmista wygrywa na lutni 
pieśni, jakby na powitanie. Zapra-
sza na przechadzkę po parku, nad 
stawem, gdzie dumnie z cokołów 
spoglądają męże dziedzictwa kultu-
rowego zagubione w alejkach, przy 
ławeczkach. Ja zdziwiona wśród 
nich, zdam się ich powiernicą. 
Powiernicą tutejszego czasu, ciszy 
i spokoju. Nieruchome, wyniosłe  
postacie zastygłe w granicie, zdają 
się patrzeć na śluzę, stary młyn, 
w którym zabrakło koła, choć woda 
jak wodospad nadal ostro szumi. 
Zza węgła Modrzewiowego Dworu 
dobiega mnie głos, niezapomniany 
głos Wojciecha Siemiona z popier-
sia na kamiennym obelisku. Ktoś 

obok mnie uniósł czapkę z głowy 
i pokłonił się nisko mistrzowi. Za 
dworkiem przemawiają do mnie 
nieme twarze Ernesta Hemin-
gwaya, Aleksandra Gierymskiego, 
Juliusza Słowackiego, Henryka To-
ulouse Lautreca, Edwarda Krasiń-
skiego – przyjaciela artystów, dalej:  
Fryderyka Chopina, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Jerzego Waldorffa. 
Przy budynku Pałacu Radziejowic-
kiego, w jego centralnym miejscu 
rozsiadł się Henryk Sienkiewicz. 
Przez uchylone drzwi salonu, sły-
chać muzykę renesansu, fortepian 
i pianino choć milczące przykuwają 
uwagę. Cisza, posłuchaj. 

       Mówią Wieki! Ciężki w swej 
posturze, wysoki antyczny zegar 
w głównym hallu wybija kuranty? 
Nie, on wydaje dzwonki: dzyń, 
dzyń, dzyń, a ich wysokie dźwięki 
wrzynają mi się w ucho. Wydaje 
mi się, że widzę płonące świece 
w lichtarzach z orłem. Kryształowe 
łzy             z sopli drżą i dźwięczą 
u wysoko zawieszonych żyrandoli. 
Porcelanowe anioły za szkłem ser-
wantki chciały by się wzbić i ulecieć 
do nieba, a może do Petersburga, 
skąd pochodzą? Potęgują wrażenie 
żywym porcelanowym kolorem. 
W zabytkowych komnatach lu-
stra kryształowe, a w nich odbicie 
arcydzieł o kształtach wazonów, 
mis na owoce, cukiernic, półmi-
sków.  W rogu saloniku i komnaty 
kominkowej stoją dumne ogromne 
wazony fajansowe inkrustowane 
metalem i zdobione motywami 
roślin z kolorowej porcelany. Moż-
ni z przeszłych czasów widzieli 
potężne pałacowe okrągłe stoły, 
rzeźbione szafy, solidne łoża, sofy 
z różnorodnym stylem i obiciem, 
rzeźbione krzesła, zapadziste fotele.                         
Z pewnością doceniali ich wygodę 
i funkcjonalność. Chopin, Sło-
wacki, Paderewski i cała plejada 
największych, znamienitych – czy 
pili poranną kawę z pozłacanych 
porcelanowych filiżanek zamknię-

tych  w kredensie? Na koryta-
rzach w Dworku Modrzewiowym 
zachwyca poczet królów polskich. 
Kościuszko miał za chude nogi jak 
na jego misję, aż dziw, że nie tracił 
równowagi. Za to spojrzenie z ob-
razu mężne, waleczne, uważne. 
W sali kominkowej skrzyżowane 
szable gotowe do fechtunku, jakby 
w oczekiwaniu...                                              

Na klatce schodowej zdjęcia 
w passe’ partou z „Pana Tadeusza”, 
znane ilustracje wzruszają, cieka-
wią. Zamki, pałace, dworki – jak 
was opisać? Jak pismem utrwalić 
drzemiącą w was historię? W Obo-
rach, Skolimowie, Radziejowicach, 
czy Nieborowie, poeta maluje sło-
wem teraźniejsze obrazy. W czasie 
spacerów nad stawem zatapiam 
się w miniony czas. Próbuję od-
naleźć i zrozumieć w nim siebie 
i tych z przeszłości, na których 
spoglądam. Oni zdają się patrzeć 
w głębię moich oczu. Chcą mi coś 
powiedzieć o przemijaniu. Dlatego 
nie przypadkiem spaceruję dziś 
wśród nich. Dziś... bo dziś liczy się 
tylko praca, ta najemna i twórcza. 
Dzieła pozostają dla przyszłych po-
koleń, takich jak my obecnie. Prze-
kazują mi tę mądrość, tę tajemnicę. 
Każdy człowiek, nawet największy 
geniusz, niezależnie od swoich 
osiągnięć odchodzi w wiecz-
ność. Ważne jest to, co po sobie 
pozostawia. Jakie to chwalebne, 
tajemnicze i wzniosłe, a zarazem 
cenne dla pokoleń. Wśród stawów 
Radziejowic, ród Radziejowskich.                                                     
Tutaj pomniki mnie same witają 
i nie chcą pożegnać. Ciężko rozsta-
wać się z miejscem historycznym 
i ważnym w dziejach Polski. 

            A współcześnie, Ignacy 
Gogolewski przemknął w alejach 
niezapomnienia. Przysiadł na ławce 
przed wejściem i zapalił papierosa. 
Pałac żyje we mnie sceną przeszło-
ści okraszoną pięknem istniejącym 
wokół mnie. Porusza delikatnie, 
subtelnie, muska każdą czułą stru-

nę mojej wrażliwości i osobowości. 
Cały romantyzm tkwiący we mnie. 
Widzę oczami wyobraźni doboro-
we, znamienite towarzystwo. Bywa-
li tu jak z zapis historyczny podaje: 
Król Zygmunt III Waza, Władysław 
IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, 
książę Radziwiłł. Damy w strojnych 
sukniach przemykają ze stulecia 
w stulecie. Ich wachlarze trzepoczą 
na salonach niczym skrzydła ptaka. 
Eleganccy mężczyźni, wykształceni 
o dworskich manierach. Z gabi-
netów dochodzi rozmowa, szepty 
decydentów. Udrapowane, ciężkie 
zasłony dodają uroku i podkreślają 
zamożność dziedziców. Na ścia-
nach zachwycające obrazy – dzieła 
pędzla Józefa Chełmońskiego. Za-
wsze ludzie tworzyli i tworzą nadal 
klimat wnętrz, dzięki ludziom salo-
ny, komnaty, pokoje i gabinety żyją, 
nabierają klimatu, nasiąkają ich 
emocjami, duszą. Zapadł powoli 
grudniowy zmrok, poświata choin-
kowych lampek odbija się od lustra 
wody. Zjeżdżają do tej niewielkiej 
malowniczo położonej miejscowo-
ści dzisiejsi goście, zasłużeni dla 
kultury polskiej i jej dziedzictwa na-
rodowego: pisarze, publicyści, ak-
torzy, muzycy, plastycy – słowem 
artyści, aby godnie witać co roku 
nadchodzący Nowy,  kolejny Rok 
twórczy z dobrą nadzieją. Ja rów-
nież pozostawiam tutaj  swój ślad. 

Autor: Doro-Grey, 
fot. Jan Rychner

Żyrardowski szpital ubiega się o ponad 6,5 mln zł na remonty
Żyrardowski zabytkowy szpital 

ubiega się o ponad 6,5 mln zł na 
termomodernizację dwóch głów-
nych budynków A i B z funduszy 
UE. Równolegle wystąpił o pożycz-
kę z WIOŚ na tę inwestycję. Dzięki 
przedsięwzięciu, szpital rozpocznie 
I etap generalnego remontu. W jego 
ramach zostaną wymienione okna, 
drzwi oraz dachy w głównych bu-
dynkach, w których znajdują się 
najważniejsze oddziały szpitalne. 

Projekt przewiduje też wymianę 
instalacji elektrycznej, ciepłowni-
czej i kanalizacyjnej, a także za-
stosowanie odnawialnych źródeł 
energii. Placówka złożyła stosowne 
wnioski. Rozstrzygnięcie będzie 
znane na koniec marca. Będzie 
to największa od lat inwestycja 
w szpitalu. Jeśli uda się pozyskać 
fundusze spółka zamierza rozbu-
dować zabytkową część szpitala, 
w której znajdzie się budynek chi-

rurgii i izba przyjęć z prawdziwego 
zdarzenia, chce też wyburzyć stare 
baraki i przeorganizować placów-
kę. Powiat zarezerwował na ten 
cel w swoim budżecie 1 mln zł, 
kolejne 2,5 mln zł wyda w tym roku 
na inwestycje sama spółka CZMZ, 
informuje Starosta Żyrardowski 
Wojciech Szustakiewicz. 

Autor: Anna Wrzesień, 
fot. Grzegorz Nowakowski
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Gmina aktywnie ubiega się o zewnętrzne dotacje, kolejne wnioski złożone

Załóż firmę przez telefonGCK Powozownia zaprasza

Gmina Radziejowice aktywnie 
pozyskuje środki i dofinansowa-
nie z zewnątrz na realizowane 
inwestycje. Poniżej opis ostatnio 
złożonych wniosków. Wnioskuje-
my o dofinansowanie z WFOŚIGW 
w Warszawie- informuje Sekre-
tarz Wioletta Micewicz. Gmina 
Radziejowice złożyła w tym roku 
sześć wniosków o dofinasowanie 
realizacji projektów w formie do-
tacji ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie na łączną kwotę dotacji 546 
349,55 PLN oraz jeden wniosek 
o pożyczkę na realizacje projek-
tu w wysokości 330 000,00 PN. 
W dniu  09 lutego zostały złożone 
dwa wnioski w ramach programu  
„Organizacja szkolenia, warsz-
tatu, konferencji, seminarium 
w zakresie edukacji ekologicznej 

i ochrony przyrody” oraz  „Popra-
wa jakości powietrza na terenie 
województwa mazowieckiego 
- ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń poprzez modernizację ko-
tłowni”.  Wniosek pn.  „Warsztaty 
przyrodnicze dla mieszkańców 
powiatu żyrardowskiego pn. Ob-
serwuję – Rozumiem – Szanuję” 
zakłada organizacje mobilnej pra-
cowni ekologicznej oraz  przepro-
wadzenie szkoleń o tematyce eko-
logicznej dla 590 osób. Całkowity 
koszt realizacji projektu  został 
oszacowany na kwotę 49 670,37 
PLN, natomiast wnioskowana 
kwota dofinansowania  wyniosła 
44 690,37 PLN. Drugi ze złożo-
nych projektów pn.”Modernizacja 
indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie gminy Radziejowice po-
przez wymianę kotłów i palenisk 
węglowych” przewiduje zmniej-

szenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza poprzez wymianę 29  
kotłów na urządzenia gazowe lub 
opalane peletem. Łączny szaco-
wany koszt projektu wynosi 219 
000,00  PLN, natomiast wniosko-
wana kwota dofinansowania 145 
000,00 PLN. Wniosek o pożyczkę 
w ramach programu „Poprawa 
jakości wody pitnej poprzez bu-
dowę, przebudowę i remont stacji 
uzdatniani wody”  został złożony 
w dniu 14 lutego. Oszacowana 
kwota inwestycji polegającej na 
remoncie stacji uzdatniania wody 
wynosi 369 918,70 PLN, nato-
miast wnioskowana kwota po-
życzki wynosi 330 000,00 PLN. 
W wybranym przez Gminę wa-
riancie, umorzeniu będzie mogło 
podlegać 40 % wypłaconej kwoty 
pożyczki.

Kolejny wniosek na działania 

proekologiczne w ramach pro-
gramu „ Usuwanie i unieszkodli-
wianie azbestu na terenie woje-
wództwa mazowieckiego” został 
złożony w dniu  28 lutego. Łączny 
szacowany koszt projektu wyno-
si  43 128,45  PLN, natomiast 
wnioskowana kwota dofinanso-
wania wynosi 36 659,18   PLN.  
W dniu 01 marca zostały złożone 
trzy  wnioski, w tym jeden na za-
kup samochodu pożarniczego dla 
OSP Radziejowice (wnioskowana 
kwota dotacji 300 000,00 PLN) 
oraz dwa na zakup sprzętu  pożar-
niczego dla OSP Korytów i OSP 
Kuklówka (wnioskowana kwota 
dotacji 20 000,00 PLN)  ramach 
programu „Zakup samochodów 
pożarniczych oraz sprzętu ratow-
niczego”. 

Autor UG Radziejowice

Nowe proaktywne usługi Mi-
nisterstwa Rozwoju dla przed-
siębiorców. Załóż firmę przez 
telefon! Ministerstwo Rozwoju 
uruchomiło nowe usługi dla 
przedsiębiorców. Można już za-
rejestrować własną firmę przez 
telefon. Kolejnym udogodnie-
niem jest telefoniczne powia-
damianie o zbliżających się, 
ważnych terminach i zmianach 
w przepisach. Nowe usługi to 
kolejny krok w kierunku przy-
jaznej e-administracji. Usługa 
telefonicznej rejestracji działal-
ności gospodarczej dostępna 
jest pod numerem 801 055 088. 
Załóż firmę przez telefon - Jak to 
działa? W trakcie rozmowy te-
lefonicznej konsultant wyjaśnia 
zasady rejestracji działalności 
gospodarczej, przyjmuje dane 
niezbędne do wypełnienia wnio-
sku i wprowadza je do systemu 
Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG). Po rozmowie, klient 
otrzyma sms z numerem wnio-
sku, z którym może udać się 
do dowolnego urzędu gminy. 
Urzędnik wydrukuje wniosek 
i przedłoży do podpisu. Całą 
rejestrację można wykonać 
również w pełni elektronicznie, 
wykorzystując do tego profil 
zaufany lub podpis elektronicz-
ny. Załóż firmę przez telefon to 
pierwsze tego typu rozwiązanie 
w polskiej administracji publicz-
nej. Ministerstwo przypomina 
o ważnych obowiązkach Celem 
nowych proaktywnych usług Mi-

nisterstwa Rozwoju jest aktywne 
informowanie przedsiębiorców. 
W styczniu akcja objęła firmy 
zajmujące się sprzedażą alkoho-
lu i odbieraniem odpadów, które 
do końca miesiąca mają obo-
wiązek złożenia sprawozdań. 
Przedsiębiorcy uzyskają m.in. 
informacje o tym, jak wyko-
nać wszystkie obowiązki drogą 
elektroniczną za pośrednictwem 
serwisu biznes.gov.pl. Centrum 
Pomocy Przedsiębiorcy biznes.
gov.pl Nowe usługi realizowane 
są przez nowoczesne Centrum 
Pomocy Przedsiębiorcy biznes.
gov.pl, nadzorowane przez Mi-
nisterstwo Rozwoju. Biznes.gov.
pl to serwis przeznaczony dla 
osób zamierzających prowa-
dzić i prowadzących działalność 
gospodarczą. Celem portalu 
jest pomoc w realizacji spraw 
związanych z zakładaniem i pro-
wadzeniem działalności gospo-
darczej drogą elektroniczną 
w sposób łatwy i intuicyjny oraz 
uproszczenie formalności nie-
zbędnych do założenia i prowa-
dzenia firmy. Centrum obsługuje 
użytkowników Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej oraz serwisu 
biznes.gov.pl. Kontakt: Mini-
sterstwo Rozwoju Departament 
Gospodarki Elektronicznej Plac 
Trzech Krzyży 3/5, 00–507 War-
szawa tel.: 801 055 088 Chat: 
www.biznes.gov.pl/pomoc FB: 
www.facebook.com/biznesgo-
vpl WWW: www.biznes.gov.pl

GCK Powozownia zaprasza na 
przedstawienie pod tytułem ,,Nie 
ma jak w domu” oraz na nowe za-
jęcia muzyczne. Spektakl teatralny 
odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 
11.30. Spektakl przedstawia hi-
storię małego krecika, który chce 
sprawdzić, czy mógłby zamienić 
swój podziemny domek na inne 
mieszkanie. Spotyka on różne zwie-

rzątka, które mówią mu o swoich 
miejscach zamieszkania. Pszczółka 
opowiada o życiu w ulu, wiewiór-
ka zaprasza do dziupli w drzewie, 
sójka i zajączek też proponują cie-
kawe miejsca do mieszkania. Czy 
gdziekolwiek mu się spodoba? Czy 
znajdzie miejsce odpowiednie dla 
siebie? Morał zawsze taki sam: nie 
ma jak w domu! 
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Mateusz Majchrzak MasterChefem Juniorem

Klub Seniora Dyliżans ma pięć lat!

ciąg dalszy ze str. nr 1
Jury zachwyciło się nie tylko sa-

mym niestandardowym smakiem, 
bo młodzi ludzie odważnie łączyli 

w potrawach zarówno smak słony 
i na przykład słodki ale też prezen-
tacją, pomysłowością. Atmosfera 
była bardzo przyjazna, wszyscy, 
wszystkim pomagali. Na koniec 
oczywiście posypały się nagrody 
i wyróżnienia. Wśród zaproszony 
do degustacji gości była także Wójt 
Gminy Radziejowice Urszula Ciężka 
i Beata Kalina odpowiedzialna za 
gminną oświatę. Pani Wójt pogratu-
lowała wszystkim zdolności kulinar-
nych, przyznała, że sama skorzysta 
z przepisów, bo potrawy były prze-
pyszne. Najlepszym kucharzem 
okazał się drugi rok z rzędu Mate-
usz Majchrzak, który przyznał, że 
na początku miał trochę tremę ale 

jego deser w kolorze niebieskim, 
który przyciągał wzrok i pobudzał 
kubki smakowe zrobił furorę. Mło-
dzi znawcy kuchni byli do konkursu 
bardzo dobrze przygotowali zabrali 
ze sobą nawet piekarniki i przybory 
kuchenne. Jedna z ekip upiekła cia-
sto francuskie, które było pyszne. 
W konkursie wzięli udział: Wiktoria 
Wicińska, Oliwia Uler, Oliwia Bujnic-
ka, Paulina Rusek, Klaudia Rudek, 
Kinga Barszcz, Michał Tomaszew-
ski, Mateusz Majchrzak, Dawid 
Koperski, Magda Rokwisz, Jessica 
Bakalarska, Mateusz Zygier, Klaudia 
Nowak, Dominika Słowińska, Sofii-

ja Holubieva. Za dobrą atmosferę, 
pyszne potrawy i znakomitą zaba-
wę podziękowała Dyrektor Małgo-
rzata Kłopotowska, która wręczyła 
wszystkim paniom z racji tego, że 
konkurs odbywał się w Dniu Kobiet 
słodkie upominki.  jn

Klub Seniora Dyliżans skończył 
pięć lat. Powstał na bazie doświad-
czeń istniejących już sąsiednich 
klubów, ich przedstawiciele byli 
na pierwszym spotkaniu organi-
zacyjnym w 2012 roku. Seniorzy 
podkreślają, że klub daje im dużo 
radości, zwiedzają, spędzają czas 
aktywnie, są grupą przyjaciół. 
Szefem Klubu jest Zbigniew Nowa-
kowski, wcześniej funkcję Prezesa 
pełniła Kaja Tatar. Dyliżans liczy 30 
członków w tym zaledwie 5 panów. 
Klub może liczyć na wsparcie sa-
morządu lokalnego, który dofinan-
sowuje przedsięwzięcia. 

-Życzę Wam byście byli zdro-
wi, życzę pogody ducha, zapału, 
weny w działaniu i energii życiowej. 
,,Mimo ograniczeń wieku bardzo 
wysoko cenię sobie życie i umiem 
się nim cieszyć” mówił Święty Jan 

Paweł II- słowa te przywołała Wójt 
Radziejowic, która podziękowała 
także za doskonałą współpracę. 
Udział w uroczystości wzięli także 
oprócz Wójt Urszuli Ciężkiej, Prze-
wodnicząca RG Krystyna Skonecz-
na, Wiceprzewodniczący Jacek 
Krawczyński, Radna Anna Olędzka, 
Sekretarz Wioletta Micewicz, Pre-
zes Marek Leja, przedstawiciele 
żyrardowskiego klubu seniorów. 
Prezes Zbigniew Nowakowski przy-
bliżył historię organizacji, Eugenia 
Madejczyk- Nowakowska podzię-
kowała za wsparcie. Pani Eugenia 
wspólnie z innymi klubowiczkami 
stanęły na scenie i fenomenalnie 
wykonały przygotowany przez sie-
bie utwór muzyczno- kabaretowy. 
Wioletta Micewicz dziś Sekretarz 
Gminy, wcześniej Dyrektor GCK 
Powozownia która była inicjatorką 

powstania Klubu Seniora dziękując 
za radość jaką dzielą się ze sobą 
klubowicze i dają innym odczytała 
fraszkę napisaną przez pierwszą 
Prezes Kaję Tatar, która ze wzglę-
du na stan zdrowia nie mogła być 
obecna:

,,Przepraszam klubowiczów ,że 
nie osobiście ,że nie dotarłam sama 
ale może mi wybaczycie jeśli zastą-
pi mnie piękna, młoda dama.

Ta która pięć lat temu wokół mo-
ich fraszek Dyliżans tworzyła i jesz-
cze była tak dobra ,że nam dachu 
nad głową użyczyła.

Szczęśliwą rączkę miała nasza 
piękna Sekretarz, nasza Wiola po-
nieważ do dzisiaj bez zatrzymania 
toczą się Dyliżansu koła a do tego 
wspierając patronat nad Klubem 
Seniora trzyma piękna Pani Wójt 

najważniejsza w Gminie dziewczy-
na.

Ja duchem będę z Wami, ciało 
w domu zostało.

Zapewniam nie dlatego ,że mu się 
nie chciało więc wszystkim życzę 
zdrowia, dobrego humoru w życiu 
i na parkiecie młodzieńczego wigo-
ru zaś z serca zalecam wszystkim 
klubowiczom by nie martwili się 
czasem.

Lata się nie liczą, gdy w sercu 
prawdziwe dobro i miłość gości, 
nie ma żadnego powodu by bać się 
starości.”(Kaja Tatar).

Oprac. jn
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Święto Szkoły Podstawowej w Kuklówce
Tradycyjnie w marcu, kiedy to 

przypadają imieniny patrona szkoły 
Józefa Chełmońskiego placów-
ka obchodziła swoje święto. Ten 
dzień był wyjątkowy, przygotowa-
nia do niego trwały długie miesią-
ce. Przedstawienie które zostało 

wystawione poprzedzone było 
warsztatami artystycznymi później 
castingiem. Na scenie wystąpiło 
39 uczniów. Przedstawienie pod 
tytułem ,,Cztery trony” wyreżyse-
rowała Maria Quoos. To spektakl 
który podkreśla zwycięstwo dobra 
nad złem, siłę wzajemnej dobrej 
współpracy. Pokazuje jak zazdrość 
i pycha prowadzą do problemów. 
Uroczystość rozpoczęła się wy-

stępem muzyków, uczniów Szkoły 
Muzycznej z Żyrardowa. Później już 
na scenę by wykonać utwory mu-
zyczne wyszła Jessica Bakalarska, 
następnie wystąpiły Wiolinki. Po 
przedstawieniu goście oklaskiwali 
Oliwię Wójcicką która wykonała 
utwór ,,Znak pokoju”. Dzień święta 
szkoły to też doskonały czas by za-
prezentować najlepsze propozycje, 
projekty nowego sztandaru szkoły. 

Nawiązują do historii, bocianów, 
żurawi, Józefa Chełmońskiego, są 
bardzo atrakcyjne. -Ciągle czeka-
my na jeszcze inne prace, każdy 
ma szansę wykonać projekt- mówi 
Dyrektor Irena Skowrońska. Sztan-
dar który teraz służy szkole powstał 
w 1969 roku, w tym też roku odbyło 
się nadanie imienia placówce. Tak 
więc w 2019 roku zapowiada się 
jubileusz podczas którego Szkoła 
Podstawowa zamierza zaprezento-
wać nowy sztandar- dodaje Dyrek-
tor Irena Skowrońska. jn

Turniej piłki ręcznej dla podstawówek w Radziejowicach
UKS z Radziejowic ma zaledwie 

kilka miesięcy ale jest bardzo ak-
tywny, tym razem dzięki działaczom 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
zorganizowany został turniej piłki 
ręcznej. Przyjechali przedstawicie-
le szkół podstawowych z Radzie-
jowic, Grodziska Mazowieckiego, 

Jaktorowa, Mszczonowa, Kuklówki 
oraz koleżeńsko zagrały dziewczęta 
z radziejowickiego Gimnazjum choć 
nie były klasyfikowane, bo turniej 
dotyczył szkół podstawowych. 
Zabawa była znakomita, rywali-
zacja spodobała się uczestnikom 
turnieju, którzy bardzo cenią sobie 
wysiłek fizyczny. Same uczennice 
Gimnazjum z klasy sportowej przy-
znają, że sport to zdrowie i świetne 
spędzanie wolnego czasu nie tylko 
pięknie kształtuje się figura ale też 
charakter. Zawody tak się udały ,że planowane są kolejne. Spotkanie 

otworzyły Wójt Radziejowic Ur-
szula Ciężka, która podkreśliła, że 
już sam występ i rywalizacja są 
ważne. Uczniów powitała Dyrektor 
Gimnazjum Krystyna Szymańska, 
obecna też była Beata Kalina odpo-
wiedzialna za gminną oświatę. Po 
kilkugodzinnej grze 1 miejsce zajęła 
drużyna z Jaktorowa, 2 miejsce 
z Mszczonowa, 3 miejsce załoga 

z Radziejowic, 4 miejsce sportow-
cy z Kuklówki, 5 z Grodziska Mazo-
wieckiego. jn
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KRUS informuje

GCK Powozownia zaprasza Konkurs fotograficzno – plastyczny 
„Cztery Pory Roku – 200 lat Parku 

w Radziejowicach”

Międzynarodowe lotnisko 
u sąsiadów we Mszczonowie? 

Najprawdopodobniej 5 kwietnia 
poznamy decyzję

W wakacje KRUS organizuje tur-
nusy rehabilitacyjne dla dzieci rolni-
ków uprawnionych do świadczeń 
Kasy, których wypoczynek będzie 
połączony z programem rehabili-
tacji leczniczej. Zasady kierowania 
i kwalifikacji dzieci na turnusy:
1) Przynajmniej jedno z rodziców/ 
opiekunów prawnych podlega 
ubezpieczeniu społecznemu ro-
dziców z mocy ustawy. Jeśli rol-
nik ubezpieczony jest na wniosek 
w pełnym zakresie- ubezpieczenie 
powinno trwać nieprzerwanie co 
najmniej jeden rok.
2)  Na turnusy kwalifikowane są 
dzieci urodzone w latach 2002-
2010.

3) Pierwszeństwo w skierowa-
niu posiadają dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

4) Odpłatność za pobyt każdego 
dziecka wynosi 200 złotych plus 
koszt podróży.

Podstawą do skierowania jest 
wniosek kwalifikacyjny wystawia-
ny jest przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej lub lekarza spe-
cjalistę, zawierający informacje 
wychowawcy klasy o dziecku oraz 
zgodę rodzica/ opiekuna. Wnio-
ski należy składać do 21.04.2017 
roku. Więcej informacji pod nume-
rem telefonu: 225906858.

Dodatkowe propozycje zajęć 
w GCK już wkrótce. Wśród nich 
keyboard - indywidualne lekcje gry 
na instrumencie w Powozowni. 
Wtorek lub środa 40 zł/45 minut. 

Zajęcia poprowadzi: Marcin Fibich. 
Przed nami też powstanie OSW, 
startuje w GCK pod okiem Marci-
na Fibicha. To propozycja dla dzieci 
w wieku 13-18 lat. Dołączajcie! Gimnazjum im. Edwarda hr. 

Krasińskiego w Radziejowicach 
wraz z Pałacem w Radziejowicach 
ogłaszają konkurs fotograficzno-
plastyczny  „Cztery Pory Roku – 
200 lat Parku w Radziejowicach” . 
Konkurs przeznaczony jest dla 
dzieci szkół podstawowych, szkół 
gimnazjalnych oraz uczestników 
placówek wychowania pozaszkol-
nego. Oto regulamin:
CELE KONKURSU:

promocja talentów dzieci i mło-• 
dzieży i wspierania ich twór-
czych postaw
kształtowanie poczucia przy-• 
należności do danego miejsca 
– „swojej małej Ojczyzny”
kształtowanie wyobraźni i wraż-• 
liwości estetycznej dzieci i mło-
dzieży
zachęcanie do podejmowania • 
twórczych działań
umożliwienie prezentacji twór-• 
czości dzieci i młodzieży i kon-
frontacji z twórczością innych 
uczestników konkursu
rozbudzenie zainteresowań re-• 
gionem, jego historią i tradycją
propagowanie wśród dzieci • 
i młodzieży zainteresowań dzie-
dzictwem kulturowym swojego 
regionu

CZAS TRWANIA KONKURSU:
Konkurs odbędzie się w okresie 

od II.2017 do XI.2017r.
Rozpoczęcie i ogłoszenie kon-

kursu nastąpi w lutym 2017r.
Zgłaszanie prac konkursowych 

możliwe jest w terminie – od dnia 
01.X.2017r. do dnia 30.X.2017r.

Ocena prac konkursowych na-

stąpi w okresie: od 15.XI.2017r do 
dnia 30.XI.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogło-
szenie wyników Konkursu nastąpi 
w grudniu 2017r.

Lista uczniów zakwalifikowa-
nych do wystawy pokonkursowej 
oraz nazwiska zwycięzców zosta-
nie ogłoszona na stronie: http://
www.gimnazjum.radziejowice.
pl/ oraz http://palacradziejowice.pl/
WARUNKI UCZESTNICTWA:

Kategoria: Praca plastyczna
– uczniowie szkół podstawowych 

i gimnazjów
Kategoria: Fotografia
– uczniowie szkół gimnazjalnych.
WYMAGANIA W OBRĘBIE PO-
SZCZEGÓLNYCH KATEGORII:

PRACA PLASTYCZNA:• 
technika: malarstwo, rysunek
format: A3
Wybrana pora roku, jeden uczeń 

może oddać jedną pracę plastycz-
ną.

FOTOGRAFIA:• 
wymogi:
Uczeń biorący udział w kategorii 

fotograficznej, zobowiązany jest 
przedstawić 4 pory roku, każda na 
oddzielnym zdjęciu. Uczeń może 
przesłać do 3 zdjęć dla każdej pory 
roku – czyli 12 sztuk.

Zdjęcia muszą być wydrukowa-
ne, wywołane w formacie 13×18, 
dodatkowo każdy autor powinien 
dołączyć płytę CD z plikami cyfro-
wymi (format pliku jpg).

Autor: Pałac Radziejowice, 
więcej informacji na stronie 

www.palacradziejowice.pl

Wraca temat budowy między-
narodowego lotniska. Wszystko 
wskazuje na to, że dla polskiego 
rządu jest to bardzo ważna, stra-
tegiczna inwestycja. Coraz głośniej 
mowa jest o lokalizacji portu, ma 
powstać między Łodzią a Warsza-
wą. Coraz częściej w zwycięskim 
wyścigu pojawia się Gmina Msz-
czonów, której teren we Wręczy już 

w 2008 roku uznany został za naj-
lepszą lokalizację.- Lotnisko byłoby 
siłą napędową Polski i Mazowsza- 
podkreśla Burmistrz. -Poczekajmy 
na decyzję- dodaje. Inwestycja ma 
kosztować 25 miliardów złotych, 
w skali roku ma obsługiwać 50 
milionów pasażerów a pierwsi jeśli 
powstanie mają stąd odlecieć za 
jedenaście lat.  jn

Pałac w Radziejowicach zaprasza:
Sobota, 8 kwietnia 2017 roku
Nowy Dom Sztuki, pokaz odnalezio-
nego obrazu Józefa Chełmońskiego 
,,Noc księżycowa”. Koncert kame-
ralny: Marcin Zdunik- wiolonczela, 
Anna Maria Staśkiewicz- skrzyp-
ce, Paweł Wakarecy-fortepian. 

Sobota, 15 kwietnia 2017 roku
Nowy Dom Sztuki
Koncert Wielkosobotni,
Droga Krzyżowa- muzyczne obrazy 
i impresje
Jan Nowicki- narracja,
Zespół De Profundis.
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Jest dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Radziejowice

Spotkanie PSL w Radziejowicach

Uwaga konsultacje!

,,Mały Mistrz” w lokalnych szkołach

Samorząd Mazowsza przezna-
czył 3 miliony złotych na wsparcie 
jednostek OSP w zakupie specjali-
stycznych aut. Wśród tych którzy 
otrzymali dofinansowanie znalazła 
się Gmina Radziejowice na zakup 
samochodu ratowniczo- gaśnicze-

go dla OSP Radziejowice. Już na 
początku tego roku, bo w  stycz-
niu Gmina Radziejowice złożyła 
stosowny wniosek, który został 
pozytywnie rozpatrzony. Już dziś 
wiadomo, że OSP Radziejowice 
uzyska dofinansowanie na zakup 

nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego wraz z wy-
posażeniem w kwocie 100 000,00 
złotych. Umowa została podpisana 
27 marca 2017 roku. 

Fot. Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

W Radziejowicach odbyło się 
spotkanie członków Polskiego 
Stronnictwa Ludowego z samorzą-
dowcami. Spotkanie zorganizował 
Kazimierz Drążkiewicz, początko-
wo miał w nim wziąć udział Mar-
szałek Mazowsza Adam Struzik. 
W związku z tym, że nie przyjechał 
niedzielna dyskusja dotyczyła lokal-
nych spraw samorządowych. Wójt 
Radziejowic Urszula Ciężka mówiła 
o planach gminnych na najbliż-
szy czas, projekcie rewitalizacji, 
pozyskanych dotacjach, reformie 

oświaty. Starosta Żyrardowski Woj-
ciech Szustakiewicz tymczasem 
poinformował o projektach szpitala 
w Żyrardowie, o tym, że placówka 
ubiega się o duże dofinansowanie 
by się modernizować. Pani Wójt 
podkreśliła zaangażowanie lokal-
nych Sołectw, mówiła o bardzo 
dobrym wykorzystaniu funduszu 
sołeckiego, współpracy z ludźmi. 
Spotkanie odbyło się 12 marca 
w budynku OSP Radziejowice po-
przedzone było Mszą Świętą w Ko-
ściele w Radziejowicach.  jn

Wójt Gminy Radziejowice za-
prasza do udziału w konsultacjach 
społecznych dotyczących projektu 
uchwały w sprawie określenia za-
sad wyznaczenia składu oraz za-
sad działania komitetu rewitalizacji. 
Uwagi można składać od 15 marca 
2017 roku do 14 kwietnia 2017 

roku. Spotkania odbywać się będą: 
27.03.2017roku od godziny 17.00 
w OSP Radziejowice, 03.04.2017 
roku od godziny 17.00 w OSP 
Korytów, 10.04.2017 roku w OSP 
Kuklówka Zarzeczna od godziny 
17.00. Zapraszamy!

Szkoły podstawowe z Gminy Ra-
dziejowice realizują projekt ,,Mały 
Mistrz”, w ramach programu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki pod 
nazwą ,,Sport Wszystkich Dzieci”. 
Zadanie dofinansowane jest ze 
środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej. Projekt skierowany 
jest do dzieci pierwszych klas szkół 
podstawowych. Jego ideą jest 
propagowanie aktywnej postawy 
poprzez dodatkowe zajęcia sporto-
we umożliwiające zbieranie odznak 
sportowych potwierdzających zdo-
bycie przez uczniów poszczegól-

nych sprawności. Szkoły otrzymały 
w ramach tego projektu sprzęt 
sportowy. Tymczasem nauczyciele 
biorą udział w konferencjach me-
todycznych. Przed przystąpieniem 
do programu Gmina zadeklarowa-
ła swoją pomoc w jego realizacji. 
Podstawowym warunkiem przy-
stąpienia szkół do programu było 
wyrażenie zgody przez Gminę na 
sfinansowanie jednej lekcji wy-
chowania fizycznego tygodniowo 
w każdej klasie pierwszej. 

Oprac. jn

Konkurs recytatorski w Bibliotece 
w Radziejowicach

W Bibliotece w Radziejowicach 
odbył się konkurs recytatorski. Były 
to gminne eliminacje, w pierw-
szych dzieci zmierzyły się w swo-
ich szkołach. Udział w nim wzięło 
31 recytatorów ze Szkół Podstawo-
wych w Radziejowicach, Kuklówki, 
Korytowa oraz z miejscowości 
Tartak Brzózki i z Gimnazjum w Ra-
dziejowicach. Repertuar wybierały 
sobie dzieci wraz z opiekunami 
szkolnymi, dominowały tacy pisa-
rze jak: Wisława Szymborska, Jan 
Brzechwa czy Adam Mickiewicz. 
Dzieci oceniało jury w składzie: 
Marcin Janos Krawczyk, Bogumi-
ła Jantas i Agnieszka Rybarczyk. 

Pd uwagę brali wyraz artystycz-
ny na scenie, zrozumienie tekstu, 
dykcję, gestykulację, zapamiętanie 
tekstu. W konsekwencji 1 miejsce 
w kategorii klas 1-3 zajął Filip Bia-
łek, 2- Agata Jasińska, 3-Amelia 
Nawrocka. W kategorii klas 4-6, 1 
miejsce zajęła Oliwia Wójcicka, 2 
-Stanisław Stolarski, 3- Michalina 
Kamińska. W kategorii Gimnazjum, 
1 miejsce zajęła Maria Bzdręga, 2- 
Iga Popławska, 3- Karolina Sroka. 
Do eliminacji powiatowych dostała 
się Maria Bzdręga, Filip Białek, Oli-
wia Wójcicka i Stanisław Stolarski. 

Oprac. Jn, fot. GB w Radziejo-
wicach, jn
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Kaczory Radziejowice na Turnieju Hokeja Na Termach w Mszczonowie

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Gminy 
Radziejowice

W niedzielę 05 marca 2017roku 
na lodowisku Kompleksu Basenów 
Termalnych Termy Mszczonów 
odbyły się VI Amatorskie Mistrzo-
stwa w Hokeju na Lodzie o Puchar 
Dyrektora OSiR Mszczonów.  O go-
dzinie 900 odbyło się spotkanie 
organizacyjne, na którym spotkali 
się organizatorzy, sędzia –Paweł 
Meszyński, czołowy polski sędzia 
główny z uprawnieniami do pro-
wadzenia mistrzowskich meczów 
międzypaństwowych, wyznaczony 
do prowadzenia spotkań w ramach 
PHL, kilkukrotny laureat plebiscytu 
„Hokejowe Orły” w kategorii Sędzia 
Sezonu oraz kapitanowie poszcze-
gólnych drużyn.  Podczas odprawy 
technicznej omówiono regulamin 
zawodów oraz dokonano losowa-
nia grup turnieju.

Grupa  A DIABŁY GRABCE• 
WYDRY TARCZYN• 
GRANATOWI MILANÓWEK• 
WYDRY KOMORNIKI• 
KACZORY RADZIEJOWICE• 
ORŁY PRZASNYSZ• 
Grupa B• 
NGH OTWOCK• 

ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI• 
JEŻE ZGIERZ I JEZE ZGIERZ II• 
TH GRYF GARDEJA• 
RAKI SKIERNIEWICE• 
Mecze rozpoczęły się o go-

dzinie 10.00. W każdej z grup 
rozegrano po piętnaście spotkań 
systemem „każdy z każdym”. Do 
dalszych rozgrywek awansowa-
ły drużyny z dwóch pierwszych 
miejsc w poszczególnych gru-
pach. Po fazie zasadniczej poże-
gnano osiem drużyn, które zajęły 
miejsca 5 – 12.
Faza półfinałowa
Diabły  Grabce – Jeże Zgierz 2:0
Orły Grodzisk Mazowiecki – Ka-
czory Radziejowice 3:1

Zgodnie z regulaminem rozgry-
wek zwycięskie drużyny awanso-
wały do finału, natomiast przegra-
ni rozegrali mecz o III miejsce.

Wynik meczu o III miejsce: Jeże 
Zgierz I – Kaczory Radziejowice – 
3:2

Wynik meczu finałowego: Dia-
bły Grabce – Orły Grodzisk Mazo-
wiecki  – 2:0

Zwycięską drużyną Mistrzostw 

okazała się ekipa Diabły Grabce.
Końcowa kolejność

1. Diabły Grabce
2. Orły Grodzisk Mazowiecki
3. Jeże Zgierz I 4. Kaczory Ra-
dziejowice

Drużyna ekipy Kaczory Ra-
dziejowice wystąpiła w składzie: 
Michał Ignaszak, Łukasz Igna-
szak, Daniel Zieliński, Piotr Deptu-
szewski, Rafał Zapaśnik, Mariusz 
Gwiaździński.

Mistrzostwa były przede 
wszystkim doskonałą zaba-
wą oraz promocją wspaniałe-
go sportu, jakim jest Hokej na 
Lodzie. Każdy z uczestników 
otrzymał voucher, uprawniający
do 90% rabatu na kąpiel w base-
nach termalnych. Dla zawodni-
ków przygotowano również po-
częstunek. 

Autor: OSiR Mszczonów

Mieszkańcy Gminy Radziejowice 
od początku roku mają wsparcie 
psychologa Tomasza Szustakie-
wicza. Mogą przyjść na bezpłatne 
konsultacje, porozmawiać, po-
wiedzieć o tym co trudne, co boli 
i niepokoi. Nierzadko spotkanie 

z psychologiem to pierwszy krok 
w walce z depresją i co z nią się 
wiąże ogromnym cierpieniem. De-
presja jest chorobą którą należy 
leczyć-podkreśla Tomasz Szusta-
kiewicz. Konsultacje oferowane 
w Radziejowicach dotyczą spraw 

rodzinnych, osobistych, różnych, 
którymi ludzie chcą się podzielić 
a nie mogą lub nie chcą z nikim 
innym porozmawiać na ten temat. 
Dość często w rodzinach  docho-
dzi do przemocy, pojawia się alko-
holizm, to też wymaga wsparcia, 
by rozwiązać tę trudną sytuację. 
Nierzadko ludzie cierpią na wspo-
mnianą depresję, chorobę którą 
trzeba leczyć, jednak pierwszym 
krokiem jest uświadomienie sobie 
tego, że jest to schorzenie takie 
jak inne, wymaga pochylenia się 
nad nim, by sytuacja nie stała się 
bardzo trudna. Dlatego też w takim 
przypadku psycholog może okazać 
się dużym wsparciem i wskaże 
drogę co zrobić dalej. Osoby z de-
presją nie wyleczą się same, mają 
skłonność do niskiej samooceny, 
odsuwają się od otoczenia, mogą 

wyglądać na zbuntowane, są smut-
ne a smutek utrzymuje się dłużej 
niż dwa tygodnie, odczuwają ogól-
ny bezsens i brak siły. To wymaga 
interwencji. Każdy kto chce przyjść 
na konsultacje do psychologa To-
masza Szustakiewicza najpierw 
winien zadzwonić do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej pod 
numer telefonu: 46 857-71-22. 
Ustalony zostanie termin i godzina 
spotkania. jn

Siłownia na placu sołeckim 
w m. Tartak Brzózki

Od ubiegłego weekendu plac 
sołecki jest już dostępny dla miesz-
kańców- informuje Sołectwo Tartak 
Brzózki. Na miejscu można korzy-
stać z urządzeń zewnętrznej siłowni 
a plac jest dostępny 7 dni w tygo-
dniu, od świtu do zmierzchu. Warto 
przed rozpoczęciem na przykład 
treningu zapoznać się z regulami-

nem umieszczonym przy wejściu 
na teren. 
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Urząd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10
tel. 46 857-71-71
OSP Radziejowice
tel. 46 857-71-92
OSP Kuklówka
tel. 46 857-77-77, 506-517-079
OSP Korytów
tel. 608-620-532
Parafia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce
ul.Chełmońskiego 6
tel. 22 243-29-82
Muzeum Lwowa i Kresów 
w Kuklówce Radziejowickiej 
ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po 
wcześniejszym ustaleniu telefo-
nicznym  numer tel. do Dyrektor 
Muzeum Joanny Aleksandry 
Biniszewskiej: 602 603 588
GOPS w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-22
Gminna Biblioteka 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857-71-50
Gminne Centrum Kultury 

Powozownia oraz Świetlica 
Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6, 
tel. 46 856-35-35, 
885-272-885, 501-211-335
Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 4
tel. 46 857-71-75
Szkoła Podstawowa 
w Radziejowicach
ul. Główna 2
tel. 46 857-71-26
Szkoła Podstawowa w Kuklówce
tel. 46 857-77-29
Szkoła Podstawowa w Korytowie
ul. Szkolna 3
tel. 46 857-51-70
Przedszkole w Radziejowicach
ul. Kubickiego 12, tel. 46 857-71-76
Gimnazjum Publiczne 
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3a
tel. 46 857-74-03 
Gminne Centrum Oświaty
ul. Słoneczna 2, tel. 46 857-71-23
Komisariat Policji w Mszczonowie
ul. Kościuszki 3, 

tel. 46 858-22-63, tel. 46 858-22-66
Dzielnicowy - Sławomir Klucznik
tel. 506 905 720
Poczta Polska Mszczonów 
filia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 1, tel. 46- 857-71-69
Gabinet Stomatologiczny 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2, tel.505 59 80 30
Szpital w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 30, 
tel. 46 855-20-11
Komenda Powiatowa Policji 
w Żyrardowie
ul. Chopina 4, tel. 46 858-21-00
Powiatowy Urząd Pracy 
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45, 
tel. 46 855-38-12
Weterynaria ,,Pod Lipą”
gabinet weterynaryjny
tel. 506-170-277
Starostwo Powiatowe 
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
tel. 46 855-22-19
Przychodnia Zdrowia 
w Radziejowicach

ul. Słoneczna 2, 
tel.  46-857-71-17, 514-740-908
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 8, tel. 46 857-71-19
Dom Pomocy Społecznej
Hamernia Tartak, 
ul. Mszczonowska 1
tel. 46 857-71-02
Apteka ,, Remedium” 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2a, tel. 46 857-70-15
Schronisko dla zwierząt 
w Żyrardowie
ul. Czysta 5, tel. 46 855-25-82
Bank Spółdzielczy 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 1, tel. 46 857-71-88
Konserwatorzy:
Paweł Madejczyk
tel.530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn  
tel. 530 741 979,
w sprawie odczytów liczników
tel. 692 606 190
Konserwator sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Kunecki
tel.882 044 222

Informator adresowo-telefoniczny

Dzień Żołnierzy Wyklętych- Muzeum Lwowa i Kresów


